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Π4ΣΟΚ

Ενωτικό κάλεσμά
που σήμερα βρίσκονται σε άλλα κόμματα - «είχαν συγκεκριμένη θέση στουδ εσωκομματικοί^ συοτχετισμούδ», είπε, εννοώνταδ προφανώδ ότι παραδοσιακά ήταν κοντά στο παπανδρεϊκό μπλοκ. Στελέχη και βουλευτέδ που συνομιλούν με τον Γ. Παπανδρέου υποστήριζαν αργότερα ότι το μήνυμα του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν «και τόσο ενωτικό» και ότι σε κάθε περίπτωση δεν βοηθά υπέρ τηδ εν ίσ χυ σ ή  τηδ επιρροήδ του κόμματοδ προδ στίδ προσεχείδ εκλογι- κέδ αναμετρήσεΐδ.Οι γνωρίζοντεδ επισημαίνουν ότι είναι θέμα χρόνου να απαντήσει ο Γ. Παπανδρέου όχι μόνο προδ τον Ευ. Βενιζέλο αλλά και προδ τον Κ. Σημίτη, καθώδ δεν μπορεί παρά να δείξει εμπράκτωδ τΐδ προθέσεΐδ του για την πορεία που θέλει να ακολουθήσει και τΐδ πιθανέδ συμμαχίεδ στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα.Αίσθηση προκάλεσε και η φράση «του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ», με την οποία πάντωδ ο κ. Βενιζέλοδ ήθελε κατά πληροφορία να επιτεθεί όχι μόνο στον Γ. Παπανδρέου αλλά και σε όσουδ λιποτακτουν από τΐδ ευθύνεδ.

όσοι είχαν τότε το βάροδ m s ευθύνηδ και «τώρα κάνουν neos δεν καταλαβαίνουν».Δεν άφησε τίποτα αναπάντητο με την ομιλία του. «Ξετίναξε» με τα σχόλιά του tous συμμετέχοντε5 ons αποδοκιμασία προχθέδ, λέγοντα5 ότι δεν ανήκουν στην παράταξη, γιατί «η ευτέλεια των κλακαδόρων δεν έχει σχέση με τον πολιτικό πολιτκτμό και βιάζει ns δημοκρατικέδ μα5 αξία», ενώ αναφερό- μενοδ στην κορυφαία αντιπαράθεση για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ του 2007, έκανε λόγο για συνθήκεδ «τριτοκοσμικού φασισμού». Οι οτυμμετέχοντεδ άκουσανμε ενδιαφέρον για την προσπάθειά του να αποτρέψει την είσοδο του ΔΝΤ το 2009 óncos και για την «έκκληση» να υπάρξει συμφωνία των 180 για το μνημόνιο. Και βεβαίου έδωσε απαντήσει για τη σύμπραξη επί Παπα- δήμου του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ.Ο Ευ. Βενιζέλθ5 δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο καυτό θέμα m s εκλογή5 νέου Προέδρου ms Δημοκρατία και να στείλει σαφή μηνύματα για ns παρασκηνιακέδ διαδικασία npos πάσα κατεύθυνση, εντόδ και εκτόδ ΠΑΣΟΚ.«Τα παιχνίδια με tous θεστμούδ απαγορεύονται και όταν γίνονται τιμωρούνται», είπε με νόημα και npos το παπανδρεϊκό μπλοκ, λένε οι γνωρίζοντε5. Μάλιστα τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο και γιαΗ: την προε-ή - δηλαδή ι πρόωρεδ foés. Evas )μη u n a lbos συζη- θηκε ευρέ- ω s κ α ι  αφορούσε τα στελέχη του ΠΑΣ Ο Κ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Αποφασισμένο5 να ξεκαθαρίσει του5 όρουδ και το εσωκομματικό πεδίο, απευθύνονταδ ταυτόχρονα ενωτικό κάλεσμα προ5 όλεδ τΐ5 δυνά μει του ΠΑΣΟΚ για τα προσεχή κρίσιμα «ραντεβού», εμφανίστηκε ο Ευάγγελοδ Βενιζέλθ5, ζητώντα5 επί τη5 ουσίαδ με m  χθεσινή του ομιλία από τον Γ. Παπανδρέου να πάρει σαφή θέση στο «γήπεδο» του ΠΑΣΟΚ.Το χθεσινό επετειακό ραντεβού (για την 3η του Σεπτέμβρη) στο Ζάππειο εξελίχθηκε σε μια συνάντηση, όπου συμμετείχε πλήθθ5 κόσμου και ο νυν αρχηγ05 του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι δεν προηθεται να αποδεχθεί «θολέ5 εικόνε$» στο εσωκομματικό (πρατόπεδο - αντιθέτου προκάλεσε εκ των πραγμάτων τον πρώην πρωθυπουργό να περιγράφει τον δικό του «οδικό χφ τη».Μετά τα θλιβερά επεισόδια με τΐδ αποδο- κιμασίεδ εναντίον του Ευ. Βενιζέλου τηδ Δευτέρα5, ο Κώσταδ Σημίτη5 ανέβηκε επίσηδ στο βήμα του Ζαππείου με προφανή διάθεση να επιτεθεί στον Γ. Παπανδρέου επκπν μαίνοντα5 m  διαίρωνία του για την πολιηκή διαχείριση ακόμη και των κλακαδόρων, αλλά και να τραβήξει το αυτί και στη σημερινή ηγεοτία του ΠΑΣΟΚ για το «στίγμα» του καθημερινά στην κυβέρνηση συνεργασία.Χωρίδ ευτράπελα ή «σκηνέδ» που θα αμαύρωναν τη χθεσινή επετειακή εκδήλωση, ο κ. Βενιζέλθ5 περιηγήθηκε στην πρόσφατη «ιστορία» του κόμματα του, κάνονια5 στην πραγματικότητα σφοδρή επίθεση στον Γ. Παπανδρέου για ευθύνεδ που δεν αναλαμβάνει.Είναι γεγονόδ ότι η «αφήγηση» του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίστηκε στον σχολιασμό των πρόσφατων επεισοδίων. Επέμεινε στην ανάγκη ενόδ ιδρυτικού Συ

για κοινή πορεία
Στην ανάγκη ενόε ιδρυτικού Συνεδρίου τηε Δημοκρατι- 
κήε Παράταξηε επέμεινε ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ, βάζο- 
νταε τον όρο όλοι να ψηφίζουν πίσω από το παραβάν 
ΠΑΣΟΚ. «Οι κλακαδόροι δεν ανήκουν στην παράταξη»

ματοδ). «Λυπάμαι για την απουσία του Γιώργου Παπανδρέου, που είμαι aiVoupos ότι είναι ψυχικά μαζί pas. Δυστυχώδ, η παρουσία του σε προγραμματισμένο σεμινάριο m s Royal Bank o f Scotland δεν του επέτρεψε να είναι εδώ μαζί pas ^και σωματικά», είπε με έντονα ειρω νικό ùcpos ο κ. ¿Ê Ù  
Βενιζέλοδ, για να συνε- Λ
χίσει τα πυρά λέγονταδ f l
ότι «ήμα στα ν  α π α ρα 
σκεύαστοι οτην κρίση» Æ  
και να προσθέσει ότι 
γ ι' αυτό ευθυνοντα ι Λ

νεδρίου m s Δημοκρατικήδ Παράταξηδ και στην κοινή πορεία, βάζοντα5 τον όρο όλοι όσοι παραμείνουν εντ05 του ΠΑΣΟΚ να... ψηφίζουν πίσω από το παραβάν ΠΑΣΟΚ! Σε αυτό το σημείο δέχτηκε και το πιο θερμό χείροκρότημα.Νωρίτερα ο κ. Βενιζέλθ5 πέταξε το γάντι στον Γ. Παπανδρέου σημειώνονταδ ότι εκείνη την ώρα ήταν το «όλον ΠΑΣΟΚ» στην εκδήλωση. Και πράγματι συμμετείχαν πρώην κορυφαίοι υπουργοί και στελέχη (Κ. Λα- λιώτη5, Θ. Τσούρα5, Ακριβάκη5, Μπαντουβά5 στην πρώτη σειρά αλλά και ο Φ. Πετσάλνι- κο5, ο διοργανωτή τηδ Εκθεσή του Ιδρύ-

.

Λυπάμαι για την απουσία 
του Γιώργου Παπανδρέου. A u o t u x i o s , η παρουσία του 

σε σεμινάριο ms Royal 
Bank of Scotland δεν του 
επέτρεψε να είναι εδώ...
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Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

▲  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλοδ με τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Σημίτη

Πυρά κατά Γιώργου για 
το «λεφτά υπάρχουν»Το νέο «αφήγημα» για την ενδυνάμωση m s παράταξηδ, αφού «πυροβόλησε» ευθέωδ τον Γιώργο Παπανδρέου για την πολιτική και tis ευθύνεδ του και άσκησε κριτική στον Ευ. Βενιζέλο για επιμέρουδ χειρισμούδ, περιέγραψε με ενάργεια και χωρίδ υπεκ- φυγέδ ο Κώσταδ Σημίτηδ με «φόντο» την επετειακή εκδήλωση.Απελευθερωμένοδ από κλισέ ισορροπιών, xcopís να μηδενίζει αλλά και να μη χαρίζεται orous «πρωταγωνιστέδ» m s κυβέρνησηδ συνεργασίαδ, ο πρώην πρω- θυπουργόδ «ισοπέδωσε» επιχειρήματα του Γ. Παπανδρέου και θύμισε λάθη, παραλείψείδ, υπερβολέδ και αδικαιολό- γητεδ υποσχέσεΐδ. «Είδαμε πού έφτασε η χώρα και το κόμμα με τη διαβεβαίωση ότι "λεφτά υπάρχουν"», είπε χαρακτηριεπικά ο κ. Σημίτηδ στον χαιρετισμό του, κάνονταδ σφοδρή επίθεση στον Γ. Παπανδρέου αλλά και «ισοπεδώνονταδ»τΐδ πρακτικέδ, τον «λαϊκισμό και tis κλάκεδ του συρμού». Ο κ. Σημίτηδ δεν ήταν στην έκθεση του Ιδρύματοδ «Ανδρέαδ Παπανδρέου», οοστόσο έδειξε με την παρέμβασή του την πλήρη διαφωνία και τη δυσφορία του για tis αποδοκιμασίεδ εναντίον του νυν αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο, πάντωδ, στη συνέχει επέκρινε για την πορεία του από το περσινό επετειακό ραντεβού.Οι παριστάμενοι, έμπειρα στελέχη και βουλευτέδ, ακούγονταδ τον Κ. Σημίτη χθεδ στο Ζάππειο έλεγαν στο φινάλε ότι ήρθε αποφασισμένοδ να πει tis δικέδ του αλήθειεδ και να επισημάνει την αντίθεσή του για tis «διαδρομέδ» που επιλέγει αφενόδ η κυβέρνηση συνεργασίαδ και αφετέρου ο Γ. Παπανδρέου, παρατα κρίσιμα ραντεβού των προσεχών μηνών.«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να συ- νεχίσουμε tis μικροκινήσεΐδ.O xpóvos που διαθέτουμε είναι όλο και πιο περιορισμένοδ. Mas διαβεβαιώνουν ότι οι εκλογέδ δεν πρόκειται να

γίνουν σύντομα, αλλά οι ενδείξεΐδ δείχνουν ότι όλα είναι αβέβαια», επεσήμα- νε ο κ. Σημίτηδ, αφήνονταδ να εννοηθεί ότι δεν αποκλείονται οι πρόοορεδ εκλογέδ ακόμη και εντόδ του 2014 και τονίζονταδ ότι η διαπραγμάτευση του χρέουδ θα είναι μία μακρά, δύσκολη διαδικασία.Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργόδ εξαπέλυσε πυρά και προδ τον Αντ. Σαμαρά αλλά και προδ τον κυβερνητικό εταίρο για τΐδ προσδοκίεδ σχετικά με το «Παρίσι» και τΐδ διαπραγ- ματεύσεΐδ, ενώ επιτέθηκε και στονΣΥΡΙ- ΖΑ για τΐδ «κόκκινεδ γραμμέδ» και την αδυναμία να εμφανιστεί, όπωδ και το ΠΑΣΟΚ, αξιόπισιοδ.Η κριτική προδ τη Χαριλάου Τρικούπη από τον Κ. Σημίτη εστιάστηκε και για την καθημερινή εικόνα του ΠΑΣΟΚ, που ασχολείται με το πόσεδ δόσεΐδ θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ και υπογραμμίζονταδ ότι πρέπει να υπάρχουν οτρατηγικοί οτόχοι, να λέγονται αλήθειεδ με ειλικρίνεια. «Η τρόικα είναι μια μορφή ελέγχου που περιορίζει την αυτονομία -καλό είναι να φύγει-, αλλά υπφχουν και άλλοι τρόποι ελέγχου σε όλεδ τΐδ χώρεδ-μέλη, ακόμη και σε όσεδ δεν έχουν υπερβολικά ελλείμματα», πρόσθεσε ο κ. Σημίτηδ συνι- στώνταδ με νόημα υπομονή σε όσουδ πιστεύουν ότι επίκειται αναδιάρθρωση του χρέουδ συμπληρώνονταδ ότι «η λύση θα αργήσει».

Κριτική npos τη 
Χαριλάου Τρικούπη για 
την εικόνα του ΠΑΣΟΚ

►  ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ. ΜΑΚΡΙΑ Α ΠΟ ΤΙΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜ ΕΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Μια διαφορετική μέρα για το ΠΑΣΟΚ
Ιστορικά στελέχη, μέλη και φίλοι του Κινή- 
ματοε έδωσαν μαζικά το «παρών» στην εκ
δήλωση για την επέτειο τηε ίδρυσήε του. «Το 
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό», το μόνο 
σύνθημα που ακούστηκε. Tous ομιλητέε προ
λόγισαν δύο νέοι επιστήμονεε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Εντελώε διαφορετικό, σε σχέση με n s  θλιβερέε εικόνεε τηε ένταση s και των αποδοκιμασιών τηε περασμένηε Δευτέραε, ήταν το κλίμα στη χθεσινή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του ΠΑΣΟΚ.Οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που πήγαν χθεε στο Ζάππειο κράτησαν χαμηλά τουε τόνουε, δεν αποδοκίμασαν σε καμία στιγμή τηε εκ- δήλωσηε και χειροκρότησαν θερμά τόσο τον πρόεδρο του κόμματοε Ευ. Βενιζέλο όσο και τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Σημίτη.Οσοι δενχώρεσαν στο κατάμεστο περιστύλιο του Ζαππείου παρακολούθησαν την εκδήλωση από τιε δύο οθόνεε που είχαν τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο. Οπωε είπαν στο «Εθνοε», πήγαν στην εκδήλωση γιατί περιμένουν να δικαιωθούν οι με- γάλεε αποφάσειε που πήρε το ΠΑΣΟΚ και χωρίε να έχουν διάθεση να πολώσουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματοε. «Εχουμε όλοι ευθύνεε για την κατάσταση τηε χώραε, αλλά θα δικαιωθούμε για τιε αποφάσειε που πάρθηκαν με κόστοε. Ωε πρωθυ- πουργόε, ο Γ. Παπανδρέου δικαιώθηκε από τα πράγματα και έκανε τιε σωστέε επιλογέε για τη χώρα. Επρεπε όμωε να καταδικάσει τουε 100 εγκάθετουε που αποδοκίμαζαν. Είναι πρακτικέε που δεν αρμόζουν στο κόμμα και δεν μαε εκφράζουν», λέει ο Απ. Ξυλογιάννηε.Σε αντίθεση με τα συνθήματα τηε περασμένηε Δευτέραε, το μόνο σύνθημα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια των ομιλιών ήταν «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό».Πριν από την έναρξη των ομιλιών, οι οθόνεε έδειχναν οπτικό υλικό από τη σαραντάχρονη πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ από τα ηχεία ακούγονταν αποσπάσματα από ομιλίεε του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι χαρακτηριστικό, πάντωε, ότι η έκθεση του ΙΣΤΑΜΕ «Από τον Ανένδοτο στην Αλλαγή», που διοργανώνεται στο Ζάππειο, έκλεισε λίγη ώρα πριν από την έναρξη τηε εκδήλωσηε, ενώ ακόμα και κατά τη διάρκεια τηε λειτουργίαε τουε ήταν λίγοι οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ που την επισκέφθηκαν.Τουε ομιλητέε προλόγισαν δύο νέοι επιστήμονεε, οι οποίοι αναφέρ

θηκαν σε όλα όσα έχει προσφέρει το ΠΑΣΟΚ στα 40 χρόνια τηε ζωήε του. Η 23χρονη ασκούμενη δικηγό- ροε Χριστίνα Καμητσιούλη ανέφερε στο «Εθνοε» ότι, παρά την υποχώρησή του τα τελευταία χρόνια και την άνοδο κομμάτων που έχουν μεγαλύτερη απήχηση στουε νέουε, οι ιδέεε του ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικέε. «Οι άνθρωποι γερνάνε, όχι οι ιδέεε. Τα κόμματα που είναι τηε μόδαε έχουν ημερομηνία λήξεωε. Οι διαχρονικέε ιδέεε από τη γέννησή τουε σφυρηλατούνται με τουε κόπουε και τουε αγώνεε των ανθρώπων και δεν αλλάζουν. Είμαι στο ΠΑΣΟΚ γιατί πιστεύω ότι, πέρα από τα λάθη του, είναι αυτό που έκανε την Ελλάδα μια χώρα ανεπτυγμένη, με θεσμούε για ένα κράτοε δικαίου».
ΠαρουσίεβΣτην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλά ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πρώην και νυν βουλευτέε και υπουργοί, καθώε και στελέχη τηε Ελιάε και τηε κίνησηε των 58. Μεταξύ αυτών οι Π. Αυγερινόε, Κ. Λαλιώτηε -ο οποί- οε δεν είχε δώσει το «παρών» την περασμένη Δευτέρα-, Θ . Τσούραε, Αλ. Ακριβάκηε, Κ. Μπαντουβάε, Κ. Γείτοναε, Σ. Σουμάκηε, Γ. Καψήε, Γ. Ανωμερίτηε, Μ. Παπαίωάννου, Β. Αργύρηε, Δ. Κρεμασπνόε, Ν.Σηφου- νάκηε, Γ. Λιάνηε, Γ. Νιώτηε, Γ. Δρυε, Θ. Τσουκάτοε, Κ. Σκανδαλίδηε, Μ. Χρυσοχοΐδηε, Δ . Ρέππαε, Ν. Αθανα- σάκηε, Φ. Πετσάλνικοε, Π. Καψήε, Π. Ευθυμίου, X. Βερελήε, Ν. Ρόβλιαε, Σ. Βούγιαε, Δ . Λιντζέρηε, Π. Κουκου- λόπουλοε, Κ. Μπατζελή, Φ. Γεννη- ματά, Φ. Σαχινίδηε, Α. Γκερέκου, Γ. Μανιάτηε, X. Πάχταε, Π. Δήμαε, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τ. Αντωνίου, Ρ. Βάρτζελη, Ρ. Ζήση, και άλλοι. Παρών ήταν ο δήμαρχοε Αθηναίων Γ. Καμί- νηε, στελέχη τηε Ελιάε και τηε Κίνησηε των 58 όπωε οι Ν. Μπίστηε, Γ. Βερνίκοε και Γ. Τούνταε, ο γραμμα- τέαε του κόμματοε Ν. Ανδρουλάκηε και ο γραμματέαε τηε Νεολαίαε Π. Χρηστίδηε.Να σημειωθεί ότι τον χώρο τηε εκδήλωσηε προσπάθησαν να προσεγγίσουν δεκάδεε σχολικοί φύλα- κεε που έκαναν διαδήλωση, αλλά εμποδίστηκαν από την αστυνομία και έμειναν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το Ζάππειο.

AO  Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ χαιρετά τον Π. Αυγερινό. Δίπλα, ο γραμματέαε του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκηε

Α Τ Ο  Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (πάνω αριστερά) συνομιλεί με τον Δ. Κρεμαστινό πριν 
την έναρξη τηε εκδήλωσηε. Δεξιά, ο Π. Ευθυμίου κουβεντιάζει με τον 
Γ. Μανιάτη, ενώ διακρίνεται ο Γ. Τούνταε. Κάτω, ο Δ. Ρέππαε χαιρετά τον 
Π. Δήμα. Ν. Μπίστηε και Αθηνά Δρέττα κάθονται κοντά τουε

ΚΛΑΚΑΔΟΡΟΙ
Καταδίκασαν 
Μπουτάρηε 
και Καμίνηε
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ τα έκτρο
πα καί τιε αηοδοκιμασίεε που 
ακούστηκαν στο Ζάππειο ειε 
βάροε του Ευ. Βενιζέλου οι 
δήμαρχοι Αθηναίων και θεσ- 
σαλονίκηε. Ο Γ. Μπουτάρηε 
για τη φραστική επίθεση που 
δέχθηκε ο πρόεδροε του ΠΑ
ΣΟΚ φέρεται να είπε πωε 
«πρόκειται περί ηλιθίων. 
Ακούε εκείνα επιτίθενται 
στον Βενιζέλο. Τον θεωρώ 
προσωπικά ήρωα. Μπορεί ο 
Βενιζέλοε να έχει όλα τα 
κουσούρια του κόσμου, μπο
ρεί πολλά να του σέρνουν, 
αλλά κανείε δεν πρέπει να 
μην του αναγνωρίζει ότι έβα
λε πλάτη...». Ενοχλημένοε 
εμφανίστηκε και ο Γ. Καμί- 
νηε, ο οποίοε ερωτηθείε για 
τα όσα διαδραματίστηκαν 
στα εγκαίνια τηε έκθεσηε 
του Ιδρύματοε Ανδρέα Πα
πανδρέου, όπου παραβρέθη
κε και ο ίδιοε, είπε ότι τέτοια 
γεγονότα «αφορούν έναν μι- 
κρόκοσμο μακριά από την 
κοινωνία, συντελούν στην 
ποδοσφαιροποίηση τηε πολι- 
τικήε ζωήε και στη μεγαλύτε
ρη απαξίωση του πολιτικού 
συστήματοε».


